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Forslag om ændring af retningslinjerne for de økonomiske 
kontrollanters virksomhed   
 
 
 

 
Forslagsstiller:  Hovedbestyrelsen (HB) 
 
 
Forslagets tekst:   
 
Den foreslåede tekst er markeret med kursiv og fremhævet med grå baggrund 
 
Nuværende tekst Forslag til ny tekst 
 
Repræsentantskabet 2002 - arbejdsgrundlag 
På Repræsentantskabsmødet 2002 blev følgende ar-
bejdsgrundlag for de økonomiske kontrollanter vedta-
get: 
 

 
Repræsentantskabet 2016 - arbejdsgrundlag 
På Repræsentantskabsmødet 2016 blev føl-
gende arbejdsgrundlag for de økonomiske kon-
trollanter vedtaget: 

 
Retningslinjer for økonomiske kontrollanter 

• På repræsentantskabsmødet vælges 2 medlem-
mer (status: aktiv), der sammen har til opgave at 
foretage en politisk og forvaltningsmæssig kon-
trol af foreningens midler. 

• De økonomiske kontrollanter skal sikre, at for-
eningens penge bliver brugt i overensstemmelse 
med Repræsentantskabets og hovedbestyrel-
sens beslutninger. Dette gøres ved at sammen-
holde de faktiske regnskabstal med de ramme-
budgetter, som vedtages af Repræsentantska-
bet, og de detailbudgetter, som vedtages af ho-
vedbestyrelsen. 

• De økonomiske kontrollanter udfører deres virk-
somhed uafhængigt af den statsautoriserede re-
visor og kan ikke drages til ansvar for revisions-
mæssige fejl og mangler. 

• Det er ikke de økonomiske kontrollanters opgave 
at checke bilag og efterregne om tal i regnskab 
og budgetter stemmer. Ej heller er det deres op-
gave at godkende regnskaber, budgetter mv," 

 

Ingen ændringer 

Opgaver 
De økonomiske kontrollanter skal påse, at HB's 
prioritering og anvendelse af foreningens økonomi-
ske midler er i overensstemmelse med beslutnin-
gerne på repræsentantskabsmødet. 
 
De økonomiske kontrollanter skal løbende følge ho-
vedbestyrelsens dispositioner og forbrug, og hvis 
dette skønnes at være urimeligt i forhold til repræ-
sentantskabets beslutninger, skal de økonomiske 
kontrollanter rapportere deres iagttagelser til Repræ-
sentantskabet. 
 
De økonomiske kontrollanter skal to gange årligt 
gennemse foreningens regnskaber, dels når der fore-
ligger en halvårlig budgetopfølgning, dels når årsrap-
porten afsluttes. 
 
 

Opgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De økonomiske kontrollanter skal én gang årligt 
gennemse foreningens regnskaber, når årsrap-
porten foreligger.  
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De økonomiske kontrollanter underskriver årsrappor-
ten som bevis på, at kontrollanterne er tilfredse med 
HB's løbende dispositioner, og at der ikke skal rap-
porteres til Repræsentantskabet om problemer mv. 
 
 
Arbejdsredskaber for de økonomiske kontrollan-
ter 
De økonomiske kontrollanter arbejder på grundlag 
af: 
• Referater af HB-møderne 
• Bilagene til HB's dagsordenspunkter vedrørende 

økonomiske spørgsmål 
• Halvårlige budgetopfølgninger og årsrapporter 
• Rep-vedtagne rammebudgetter 
• HB's årlige detailbudgetter 
• Status på medlemstal og øvrige -bevægelser 

(som de fremlægges løbende for HB) 
• Årlig oversigt over datoer for HB-møderne 
 
Dette materiale sendes løbende fra Fællessekreta-
riatet til de økonomiske kontrollanter.  
 

Arbejdsredskaber for de økonomiske kon-
trollanter 
De økonomiske kontrollanter arbejder på grund-
lag af: 
• Referater af HB -møderne 
• Bilagene til HB's dagsordenspunkter vedrø-

rende økonomiske spørgsmål 
• Årsrapporter 
• Rep-vedtagne rammebudgetter 
• HB's årlige detailbudgetter 
• Status på medlemstal og øvrige bevægel-

ser (som de fremlægges løbende for HB) 
• Årlig oversigt over datoer for HB-møderne 
 
Dette materiale sendes løbende fra sekretaria-
tet til de økonomiske kontrollanter.  
 

Repræsentantskabet/HB 
De økonomiske kontrollanter kan til enhver tid rap-
portere direkte til HB eller Repræsentantskabet. I så-
danne tilfælde er Fællessekretariatet sekretariatet de 
økonomiske kontrollanter behjælpelig med adresseli-
ster, udsendelse mv. 
 

Repræsentantskabet/HB 
De økonomiske kontrollanter kan til enhver tid 
rapportere direkte til HB eller Repræsentantska-
bet. I sådanne tilfælde er sekretariatet de øko-
nomiske kontrollanter behjælpelig med adresse-
lister, udsendelse mv. 
 

Møder 
Der afholdes møder mellem de økonomiske kontrol-
lanter og Fællessekretariatet to gange årligt. Det ene 
møde ligger i forlængelse af færdiggørelse af den 
halvårlige budgetopfølgning, det andet møde ligger i 
forbindelse med færdiggørelsen af årsrapporten. Da-
toer for begge møder aftales i fællesskab blandt mø-
dedeltagerne. 
 
Fællessekretariatet udsender forud for møderne års-
rapporten en dagsorden samt eventuelt materiale til 
mødet. De økonomiske kontrollanter kan til enhver tid 
få optaget punkter på dagsordenen. 
 
 
Møderne afvikles mellem de økonomiske kontrol-
lanter, sekretariatschefen, en repræsentant fra for-
eningens daglige, politiske ledelse (så vidt muligt) 
samt eventuelle andre relevante mødedeltagere fra 
den administrative ledelse. 
 
Møderne er formiddagsmøder, der starter med 
kaffe og rundstykker kl. 10.00 og afsluttes med fro-
kost i kantinen kl. 12.00. 
 

Møder 
Der afholdes møde mellem de økonomiske kon-
trollanter og sekretariatet én gang årligt. Mødet 
ligger i forlængelse af færdiggørelse af årsrap-
porten. Datoen for mødet aftales i fællesskab 
blandt mødedeltagerne. 
 
 
 
Sekretariatet udsender forud for mødet årsrap-
porten en dagsorden samt eventuelt materiale til 
mødet. De økonomiske kontrollanter kan til en-
hver tid få optaget øvrige emner til drøftelse 
punkter på dagsordenen. 
 
Møderne gennemføres med deltagelse af de 
økonomiske kontrollanter, direktøren, landsfor-
manden eller næstformanden (så vidt muligt) 
samt relevante medarbejdere. 
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Motivation af forslaget: 
 
Ifølge vedtægtens § 21 er det Repræsentantskabet, der fastlægger retningslinjerne for de økonomiske kon-
trollanters virksomhed. Det er sidst sket på Repræsentantskabsmødet i 2002, og retningslinjerne er på flere 
områder forældede. HB har derfor gennemgået teksten og fremsætter her et forslag til nye retningslinjer. 
Det skal bemærkes, at der ikke er foreslået realitetsændringer for så vidt angår det indholdsmæssige i de 
økonomiske kontrollanters ansvarsområde og beføjelser. Der er alene tale om tidsmæssige tilpasninger.  
 
  
 

 
 
 
 
 


